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BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

www.media-konsult.com • För annonsbokning: Tel. 031-748 07 10, info@media-konsult.com

INGA STARTAVGIFTER.
INGA BINDNINGSTIDER.

PROVA EN SUPERFLEXIBEL
BEMANNINGSLÖSNING
– Semester, sjukdom eller arbetstopp... snabbt på plats löser vi det mesta när det
kör ihop sig på företaget. Några timmar, deltid eller heltid. Och det är få som
slår oss på fingarnar när det gäller både erfarenhet och arbetsglädje. Satsa på
ett säkert kort, prova vår superflexibla bemanningslösning.

Boka idag: 031-18 88 69 • goteborg.centrum@veteranpoolen.se

mer energi i vardagen

Gym
Kondition
Fria vikter

Crosscage
Gruppträning
Seniorklubb

Funktionell träning
Wellness Online
TRIGGZ Bonusprogram

Sol & relax
Barn- och ungdomsträning
Generösa öppettider

Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

MED FRISKVÅRD HOS OSS!

En legend

FRANK´S GATUKÖK
Nu serverar vi korv från

Ekologiskt • Hög kötthalt • Lokalproducerat

73% kötthalt på
eget recept från
Härryda Karlsson
Välkommen till oss och njut av våra gamla klassiker och spännande nyheter
Korv • Hamburgare • Vegetariskt • LCHF • Husman • Köttbullar och massor av goda tillbehör
Franks Gatukök i Mölndal Åbyvägen 2, 431 62 MÖLNDAL • Tel: 031 - 87 51 02 • www.franksgatukok.se
Måndag-Torsdag 10:00-23:00 • Fredag 10:00-23:00 • Lördag 11:00-23:00 • Söndag 11:00-22:00

VÄLKOMNA
TILL VÅRT NYBYGGDA GATUKÖK!

Mittemo
t
ishallen
jämte
infarten
till Åby

MISSA INTE VÅR NYA VEGETARISKA MENY!

Falafel, egengjorda halloumiburgare och kikärtsburgare, egengjorda såser m.m.

Tveklöst!

”Den som äger den där, måste ju nästan jobba på DäckPartner!” Jodå, visst
är vi mer än lovligt intresserade av däck. Vi erbjuder ett brett sortiment från
marknadens ledande leverantörer, så att du får rätt däck för din bil och körstil.
Vi hjälper dig med alla krav för en säker körning. Med 250 verkstäder i Sverige,
Norge och Finland är vi Nordens största specialistkedja inom däck och fälgar.
Allt rullar bättre med DäckPartner!

www.mdsab.se
Måndag – Torsdag: 7.30–18
Fredag: 7.30–16.30

Mölndals Däckservice
E-post: info@molndalsdackservice.se
Telefon: 031 706 22 70

Kråketorpsgatan 16
431 53 Mölndal

Ceramic PRO
– vårdar och
förlänger livslängden
på din bil!

DET MEST AVANCERADE YTSKYDDSSYSTEMET INOM BILBRANSCHEN.
Med Ceramic Pro ger du din bil ett extra vårdande skydd som
förutom att förlänga livslängden på din bil även ger den en
finare utsida. Ceramic Pro är bilvård som både känns och syns!
Med Ceramic Pro blir din bil resistent mot kemikalier, rost och
korrosion och inte minst värme. Din bil får ett permanent skydd
och en en extremt hög glas och färgåtergivning.
Kråketorpsgatan 16, 431 53 Mölndal
Epost: info@mbfmolndal.se • Tel. 031-271800
Öppettider: måndag-fredag 7.30-16.30

Vi utför även handtvätt
samt städ interiör

Mölndals Bilförädling AB

